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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
LIPINA, J. Návrh RTP s roboty ABB s využitím Robot Studio. Ostrava : VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2010,80 s. Vedoucí 

práce: Burkovič, J. 

 

 Diplomová práce se zabývá návrhem RTP s roboty ABB s využitím software Robot 

Studio. Navržené RTP má sloužit k výuce studentů v laboratoři UCR, která disponuje 

třemi roboty ABB IRB 140. 

 Na základě požadavků a možností laboratoře UCR byly zpracovány varianty 

možného řešení a po následném vyhodnocení, byla podobněji zpracována varianta jenž se 

jevila jako nejlepší. 

 Při řešení varianty se vycházelo z požadavků, technický a hygienických možností 

laboratoře UCR tak, aby výsledné řešení nejlépe splňovalo danou úlohu. 

 Pracoviště bylo vytvořeno v software Robot Studio, které simuluje skutečné 

podmínky řízení pracoviště RTP. Projekční a konstrukční návrhy jsou zpracovány 

v programech Pro ENGINEER, AutoCAD a MITCalc. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 
 

LIPINA, J. Design of Robotized Production Cell with the ABB Robots using the Robot Studio 

: Master Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2010, 80 p. Thesis head: Burkovič, J. 

 

Thesis is dealing solution of design of robotized production cell with the ABB 

robots using the software Robot studio. The proposed robotized production cell is intended 

to teach students in the laboratory UCR, which has three robots ABB of type IRB 140. 

On basis requirements and possibilities of UCR laboratory are treat variants of 

possible solution and then the best variant is processed. In solving variant was based on the 

requirements and technical capabilities of Laboratory UCR. 

Robotized production cell was created in the Robot Studio software. Design and 

construction proposals are processed in software Pro Engineer, AutoCAD and MITCalc.
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Seznam použitých značek a symbolů 
 
AI Analogový výstup (analog impute)      [-] 

AO Analogový vstup (analog output)      [-] 

AS Auto stop          [-] 

C Dynamická únosnost        [N] 

C0 Statická únosnost        [N] 

D1 Délkový rozměr        [mm] 

D2 Délkový rozměr        [mm] 

DI Digitální výstup (analog inpute)      [-] 

DO Digitální vstup (digital output)      [-] 

ES Emergency stop        [-] 

FS Síla působící na šroub       [N] 

FSK Síla působící na ložisko od soukolí      [N] 

Fr Radiální zatížení ložiska       [N] 

Fa Axiální zatížení ložiska       [N] 

Fr Radiální zatížení ložiska       [N] 

H Výška          [mm] 

J Moment setrvačnosti zátěže                  [kg.m2] 

JP Moment setrvačnosti pohonu                  [kg.m2] 

JRED Redukovaný moment                   [kg.m2] 

JS Moment setrvačnosti soukolí                  [kg.m2] 

L Životnost ložiska        [ot] 

M  Moment         [Nm] 

MK  Kroutící moment        [Nm] 

MKVS  Kroutící moment na výstupu z převodovky     [Nm] 

P Výkon          [W] 

PC Dynamické ekvivalentní zatížení      [N] 

S  Plocha šroubu namáhaná smykem       [mm2] 

X Koeficient statického zatížení      [-] 

Y Koeficient statického zatížení      [-] 

T Celkový výrobní čas sedmnáctí činek     [s] 

a Zrychlení         [m.s-2] 

d Průměr dříku lícovaného šroubu      [mm] 
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dp Průměr kružnice zkřížených válečků      [mm]  

fW Koeficient provozních podmínek ložiska     [-] 

fT Teplotní faktor         [-] 

g Gravitační konstanta        [m.s-1] 

i Celkové převodové číslo       [-] 

iP Převodové číslo převodovky       [-] 

iS Převodové číslo soukolí       [-] 

k  Koeficient bezpečnosti       [-] 

m1    Hmotnost         [kg] 

m2     Hmotnost         [kg] 

m3     Hmotnost         [kg] 

n  Otáčky          [min-1] 

nVP  Otáčky na výstupu z převodovky      [min-1] 

r  Poloměr otáčení stolu        [mm] 

rS Vzdálenost od osy šroubu ke středu otáčení     [mm] 

s  Počet šroubů         [mm] 

p1 Počet vyráběných činek       [ks] 

p2 Počet čištění hubic v průběhu výroby     [-] 

t1 Výrobní čas na jednu činku bez čištění hubice    [s] 

t2 Výrobní čas na jednu činku s čištěním hubice    [s] 

ε Úhlové zrychlení                   [rad.s-2] 

η Celková účinnost        [%] 

ηL Účinnost ložiska        [%] 

ηP Účinnost pohonu        [%] 

ηS Účinnost soukolí        [%] 

σKt Mez pevnosti v kluzu        [MPa] 

τDs Dovolené napětí ve smyku       [MPa] 

τs Smyk          [MPa] 

ω Úhlová rychlost                   [rad.s-1] 
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Úvod 
 
 

V současné době můžeme pozorovat velký rozmach robototechniky, která zasahuje 

prakticky do každého výrobního odvětví, aniž si to mnohdy uvědomujeme. V této 

souvislosti vznikla široká škála využití průmyslových robotů a manipulátorů, která 

neustále narůstá. Může se jednat o použití v sériové výrobě zejména pak výrobní linky, 

pružné výrobní systémy anebo jednotlivá samostatná pracoviště spojena s okolními 

pracovišti pomocí dopravního systému. Dle druhu vykonávané práce rovněž rozlišujeme 

velké množství typů robotů, může se to být rozdílná nosnost, kinematická struktura, rozsah 

pracovního prostoru, rychlosti atd. Roboty se rovněž mohou lišit podle prostředí, ve kterém 

pracují, jakož to prašné prostředí nebo prostředí s přísnými hygienickými podmínkami. 

Mezí hlavní důvody nasazovaní robotů patří odstranění dlouhé monotónní práce, práce 

v životu nebezpečném prostředí, zkvalitnění výroby, zvýšení obejmu výroby, úsporu 

materiálu, snížení výrobních nákladů. 

 
V roce 2009 byla laboratoř na katedře robototechniky vybavena novými moderními 

roboty, se kterými se studenti naučí zacházet a budou si v praxi ověřovat jednotlivé funkce.  

 
Za tímto účelem vznikl požadavek navrhnout laboratorní robotizované pracoviště 

s roboty ABB, které by nejlíp splňovalo výukovou úlohu.   

 
Diplomová práce se zabývá optimálním využitím dostupných prostředků, prostoru a 

možností UCR s přihlédnutím na přísné hygienické a bezpečnostní předpisy pro výuku 

v daných prostorách. 
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1. Analýza možností využití robotů ABB v laboratoři UCR 
 

Analýza možností využití robotů ABB se zabývá stručným popisem laboratoře 

UCR dále pak se zaměřuje na vlastnosti a možností využití robotů ABB IRB 140. 

V poslední části je uvedeno několik realizovaných výrobních a technologických aplikací, 

ve kterých jsou použity tyto roboty. 

1.1. Stávající dispozice v laboratoři UCR 
 

V laboratoři UCR katedry robototechniky na Vysoké škole báňské v Ostravě jsou 

nově zakoupeny 3 roboty ABB IRB 140 (viz Obr. 1).  Roboty jsou umístěny za sebou, 

mezi roboty jsou dva otočné manipulátory. Dva z robotů jsou umístěny na stojanech, třetí 

robot je pak zavěšen pevně na sloupu. Roboty, které jsou umístěny na stojanech je možno 

přemístit. Součásti každého robotu je vlastní řídicí systém s ovladačem. Celé pracoviště je 

pak odděleno od zbytku laboratoře oplocením a zábranami, které zabraňují vstupu do 

prostoru pracoviště v době jeho chodu a také nouzovými stop tlačítky. V laboratoři jsou 

rozvedeny potřebné energie a stlačený vzduch. 

Z hygienických důvodu, však nelze v laboratoři provádět všechny technologické 

operace. 

 

 
Obr. 1 Současný stav rozmístění robotů v laboratoři UCR [16]    
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1.2. Robot ABB IRB 140 
 

 

Obr. 2 Robot ABB IRB 140 s řízením IRC5 a ovládacím panelem [10]    
 

Jedná se o malý, rychlý a výkonný kompaktní průmyslový šestiosý robot s 

kombinací velkého zrychlení, pracovního dosahu a užitečného zatížení. Kompaktní a 

robustní konstrukce s integrovanými kabely zvyšuje celkovou pružnost, systém detekce 

kolizí pak jeho bezpečnost. Robot je na trhu od roku 1999 a vyznačuje se vysokou střední 

dobou bezporuchového provozu (MTBF) a malými nároky na údržbu. Standardní IRB 140 

je možné montovat na podlahu nebo zeď v jakémkoliv úhlu nebo jej zavěsit, což dovoluje 

větší flexibilitu při konfigurování výrobní linky. 

Robot je dodáván s řízením IRC5, které je doplněno ovládacím panelem 

FlexPendant. 

IRC5 je schopno řídit až čtyři roboty. Ovládací panel je vybaven dotykovým displejem 

joystikem a bezpečnostním spínačem, který vypne robot v krizové situaci. [10]    
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Technická data:  
 

Specifikace:  Nosnost:      6 kg 

 Délka horního ramene:    810 mm 

 Počet stupňů volnosti:    6 

 Doplňující zařízení na zápěstí:   0,5 kg 

 Doplňující zařízení na horní části paže:  1 kg 

 Integrovaný přívod vzduchu:    8 bar 

 Hmotnost robotu:     98 kg 

 Hmotnost řízení:     150 kg 

 Hmotnost ovladače:     1 kg 

Provedení: Opakovatelnost polohy:    0,03 mm 

 Maximální rychlost:     2,5 m/s 

 Maximální zrychlení:     2 m/s2 

Pracovní rozsahy os/rychlost: 1. 360 ˚  200 ˚/s 

 2. 200 ˚  200 ˚/s  

  3. 280 ˚  260 ˚/s   

      4. Neomezeně 360 ˚/s 

      5. 240 ˚  360 ˚/s 

      6. Neomezeně 450 ˚/s  

El. připojení: Připojení:      200-600 V  

50/60 Hz 

 Jmenovitý výkon:     4,5 kVA 

Provoz: Provozní teplota:     5 ÷ 45 ˚C 

 Maximální vlhkost:     95 % 

 Stupě ochrany:     IP67 

 Maximální hladina hluku:    70 dB 

Komunikace: Digitální:      do 4096 

 Analogové:      2 

 Sériové kanály:     RS 232/422 

 Síť/Ethernet:      LAN 
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Obr. 3 Pracovní rozsahy a zátěžový diagram [10]    

 

 

Aplikace: Obloukové svařování   Obsluha strojů 

Montáž    Manipulace s materiálem 

Řezání/Odhrotování   Odebírání z pásu 

Tlakové lití    Balení 

Lepení/Těsnění   Stříkání 

Plastikářské vstřikovací lisy  [10]    
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1.3. Analýza výrobních a technologických možností robotů 
 

Tato část se zaměřuje na popis vhodných pracovišť případně již realizovaných 

pracovišť, ve kterých robot ABB IRB 140 nachází široké uplatnění. Jedná se především o 

manipulaci s materiálem, balení finálních výrobků pro transport a jednodušší 

technologické operace, které se odvíjejí od jeho užitné nosnosti a manipulačního prostoru.   

1.3.1 Balení 
 

Balení se používá pro přípravu konečných výrobků před zasláním k odběrateli. 

Systém balení se odvíjí od typu výrobku a jeho rozměrů. Může se jednat o kusové balení 

jednotlivých výrobku anebo o vkládání výrobku do krabic. Ve většině případů se již 

zabalené výrobky ukládají na paletu pro snadnější přepravu. 

Balení nosních kapek 
 

Nosní kapky jsou do balící linky přivedeny na pásovém dopravníku zabaleny po 

deseti kusech ve smršťovací fólii. V balicí lince jsou umístěny dva roboty s vakuovým 

efektorem (viz Obr. 4). Robot ABB IRB 140 má za úkol vkládat balení do kartonové 

krabice. Robot ABB IRB 4400 má funkcí několik. Za prvé připravuje krabice, po jejím 

zaplnění a uzavření krabici uchopí a přenese k inkoustové tiskárně, kde se krabice označí a 

následně ji umístí na jednu ze dvou připravených palet. Plné palety nahrazuje operátor 

prázdnými jednou za 30 minut. [10]    

 

 

Obr. 4 Balení nosních kapek [10]    

 



Diplomová práce 

17 
 

1.3.2. Lepení/Těsnění 
 

Manuální lepení / těsnění a dávkováni je velmi problematické. Proto se v této 

oblasti hojně rozšířily roboty, které mají vysokou přesnost, schopnost sledování pásu 

s čímž je zkoordinováno dávkování. Tyto výhody výrazně zvyšují kvalitu výrobku, 

přinášejí úsporu materiálu a snížení doby pracovního cyklu. [10]    

 

 
Obr. 5 Lepení / těsnění [10]    

 

Výroba autodílů 
 

V tomto případě jsou použity dva roboty (viz Obr. 6), jeden z robotů je opatřen 

hlavicí pro nanesení těsnící pěny, druhý se zabývá manipulací s výrobkem při nanášení 

pěny a zároveň jeho přísunem a odsunem. [10]    

 

 
Obr. 6 Nanášení těsnící hmoty [10]    
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1.3.3. Manipulace s materiálem 
 

Pří návrhu jakéhokoliv výrobního zařízení musíme mít na mysli manipulací 

s materiálem, která je nedílnou součásti výroby. Manipulace s materiálem je pro 

nasazování robotů charakteristická, jejich použití významně zkracuje výrobní časy a 

v tomto důsledku se zvyšuje objem výroby. Do manipulace s materiálem zahrnujeme: 

manipulace s obrobky a jejich držení při opracování, dále manipulaci s materiálem mezi 

operacemi, stohování, odebírání, zvedání, paletování, vykládání z palet a obsluha CNC 

strojů. 

Výroba cukrovinek 
 

Co by mohlo být více lákavější než kus jemně ledového dortu s elegantním 

monogramem v čokoládě? Dánský výrobce cukrovinek využívá při výrobě dvou za sebou 

umístěných robotů ABB IRB 140 (viz Obr. 7) k nanášení ornamentů z čokolády. 

Cukrovinky čtvercového obrysu přijíždějí vyrovnány na podnosu k robotizovanému 

pracovišti na pásovém dopravníku, kde je nanesen čokoládový ornament. Pro návrh 

ornamentu se používá jednoduchý software. Tvar vzoru se mění 2 až 3 krát denně. [10]    

 

 

Obr. 7 Výroba cukrovinek [10]    
 

Výroba karosérií 
 

Pří výrobě jsou využity dva roboty.  První robot vytahuje obráběný plech ze 

zásobníku a po oskenování jej vkládá do lisu, kde jsou vystřiženy dva menší výlisky. 

Druhý robot plech vyndává z lisu a pokládá na dopravník, dva menší výlisky vkládá do 

přepravky. [10]    
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1.3.4. Plastikářské vstřikovací lisy 
 

Plastikářské vstřikovací lisy se používají při výrobě nejrůznějších plastových 

výrobků. Roboty můžeme využít při vkládání nebo odebírání dílů do formy nebo 

konečných úpravách jako například montáž, řezáním, lepení, odstřihování případně pro 

kontrolu kvality.  

 
Obr. 8 Plastikářské vstřikovací lisy [10]    

Výroba nárazníků 
 

Robotizované pracoviště je vybaveno dvěma roboty (viz Obr. 9). První robot 

vytahuje z výrobního stroje výlisek nárazníku a přesouvá ho k druhému robotu, který 

odstřihává přebytečný materiál. Výlisek pak položí na pásový dopravník. [10]    

 

 
Obr. 9 Výroba nárazníků [10]    
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1.3.5. Svařování 
 

Svařování je jedním z

součástí. Malé roboty (viz Obr. 11)

nacházejí uplatnění při sva

TIG a MIG. Základní př

přičemž kvalita svaru př

ovládání mnoha svařovacích parametr

drátu atd.  Nasazení robotu je vhodné i z

je doprovázeno oslepujícím sv

 

 

Obr. 11 Robot ABB IRB 140 vybaven sva

20 

ování je jedním z nejrozšířenějších druhů nerozebíratelných spojení kovových 

(viz Obr. 11) s nosností 5 až 10 kg a dosahem n

ři svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosfé

a MIG. Základní předpoklad pro nasazení robotů je přesnost a velký objem výroby

kvalita svaru převyšuje svar kvalifikovaného svářeče. Roboty disponují možností 

řovacích parametrů, jakož to velikost svařovacího proudu, podávání 

átu atd.  Nasazení robotu je vhodné i z hlediska zdraví a bezpečnosti nebo

je doprovázeno oslepujícím světlem a taktéž dochází k uvolnění nebezpe

 
Obr. 10 Obloukové svařování [10]    

 
Robot ABB IRB 140 vybaven svařovací soupravou

 
 

 nerozebíratelných spojení kovových 

nosností 5 až 10 kg a dosahem nižším než 1,8 m 

ochranné atmosféře metodami 

esnost a velký objem výroby, 

e. Roboty disponují možností 

ovacího proudu, podávání 

čnosti neboť při svařování 

ní nebezpečných výparů. 

ovací soupravou [10]    
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1.3.6. Řezání a úpravy 
 

Využitím velkého množství programů pro roboty a správným řízením je možno 

provádět nejrůznější technologické operace jako je broušení, řezání, odhrotování nebo 

čistění téměř nepřeberného množství materiálů s dosažením vynikajících výsledků. Při 

navrhování technologických operací existují dva hlavní přístupy. U prvního typu je robot 

vybaven technologickou hlavicí (bruska, vrtačka, ocelový kartáč, fréza) a provádí operací, 

ve druhém pak robot drží obrobek a pohybuje s ním proti obráběcímu stroji. Je také 

flexibilnější možnost dvou spolupracujících robotů, kdy jeden drží obrobek a druhý 

nástroj. 

 

 
Obr. 12 Řezání a úpravy [10]    

 

1.3.7. Montáž 
 

Montáž je dalším odvětvím, kde si průmyslové roboty získaly nové zákazníky. 

S přesností 0,03 mm nacházejí uplatnění od montáže mikro součástek v počítačovém 

průmyslu, kde se častou využívají roboty s malou nosností a vysokou rychlostí, až po 

montáž těžkých zařízení. [10]     

 

 
Obr. 13 Montáž [10]    



Diplomová práce 

22 
 

2. Návrh alternativního řešení laboratorního robotizovaného 
pracoviště. 

 
Při návrhu alternativ řešení je nutno vycházet z úvahy k čemu bude konečné řešení 

sloužit a jaké prostředky jsou k dispozici, od těchto podmínek se pak odvíjí i jednotlivé 

návrhy variant řešení. V tomto případě musíme mít na paměti skutečnost, že navržené 

pracoviště má plnit výukovou funkci. To znamená, že studenti by se mněli seznámit s co 

možná nejvíce funkcemi robotu a vyzkoušet si je.  

 

2.1. Požadavkový list 
 

Na základě konzultace s vedoucím diplomové práce a s přihlédnutím na možnosti 

robotů a laboratoře UCR byl sestaven požadavkový list. 

Požadavky: 
 

- Použití dvou nebo tří robotů ABB IRB 140 

- Aplikace ve výukových prostorách 

- Maximální nosnost robotu 6 kg 

- Opakovatelné použití výukové pomůcky 

- Jednoduchá instalace zařízení 

- Nízké pořizovací náklady 

- Nízké provozní náklady 

- Bezpečnost práce 

 

2.2. Návrh variant řešení 
 

Na základě výše uvedeného požadavkového listu a s přihlédnutím na možnosti 

laboratoře UCR byly navrženy varianty možných řešení. Pro snadnější posouzení 

navržených variant byly vytvořeny jednoduché modely v programu Robot Studio. Modely 

mají za cíl objasnit některé parametry jako např. rozměry, složitost řešení, pracovní 

prostor, potřebná periferní zařízení.  Varianty byly posouzeny dle požadavků zadavatele a 

obecných požadavků na robotizované pracoviště, z níž byly vytvořeny kritéria pro 

následnou hodnotovou analýzu.  
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2.2.1. Varianta A 

Svařovaná montáž činek s využitím tří robotů 
 

 
Obr. 14 Varianta A 

 

Legenda: 

1-3.  Robot ABB IRB140   6. Polohovadlo 

4.   Pásový dopravník   7. Přepravka  

5.   Zásobník     8. Řídicí systém 

 

V této variantě jsou využity všechny tři roboty. Jako manipulovaný materiál jsou 

použity dvě součástky jednoduchých tvarů, které do sebe vloží. Přívod materiálu je zajištěn 

pomocí pásového dopravníku (4) a zásobníku (5). První robot (1) je vybaven uchopovacím 

efektorem ten vyjme nejprve jeden prvek z dopravního pásu (4) a položí jej do svařovacího 

přípravku, které je součástí polohovadla (6) a následně vyjme druhý prvek ze zásobníku (5) 

a vloží jej do prvního, pak vyjme poslední prvek z dopravního pásu (4) a položí ho na 

předchozí prvek. Polohovadlo (6) se pootočí. Druhý robot (2) je vybaven svařovací hubicí 

a bude naprogramován tak, aby simuloval svařování. Třetí robot (3) pak vyjme svařenec 

z přípravku a uloží ho do přepravky (7). 
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2.2.2. Varianta B 

Montáž činek s využitím tří robotů 
 

Varianta B je uspořádáním pracoviště podobná s variantou A (viz Obr. 14) součásti 

však nejsou k sobě přivařeny, ale smontovány. Druhý robot (2) má místo svařovací hubice 

montážní hlavici.  

Přívod materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku (4) a zásobníku (5). První 

robot (1) je vybaven uchopovacím efektorem. Ten vyjme nejprve jeden prvek ze zásobníku 

(5) a vloží jej do přípravku, který je součástí polohovadla (6) a následně vyjme prvek 

z dopravního pásu (4) a vloží jej do prvního prvku. Polohovadlo (6) se pootočí. Druhý 

robot (2) provede smontování obou prvků. Polohovadlo se otočí do pozice ke třetímu 

robotu (3), který výrobkem otočí o 180° a vloží jej zpět do přípravku, ten pak putuje zpět 

k prvnímu robotu (1), který na něj umístí poslední součást z dopravníku (4). Polohovadlo 

(6) se pootočí a druhý robot (2) opět provede montáž. Polohovadlo se pootočí k třetímu 

robotu (3), který pak vyjme výrobek z přípravku a uloží ho do přepravky (7).  

2.2.3. Varianta C 

Svařovaná montáž činek s využitím dvou robotů 
 

 
Obr. 15 Varianta C 
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Legenda: 

1-2.  Robot ABB IRB140   5. Polohovadlo 

3  Pásový dopravník   6. Přepravka  

4.  Zásobník     7. Řídicí systém 

 

V této variantě jsou využity pouze dva roboty, kdy jeden zajišťuje manipulaci 

s materiálem a druhy sváření prvků. 

Přívod materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku (3) a zásobníku (4). První 

robot (1) je vybaven uchopovacím efektorem. Ten vyjme nejprve jeden prvek z dopravního 

pásu (3) a položí jej do svařovacího přípravku, které je součástí polohovadla (5) a následně 

vyjme druhý prvek ze zásobníku (4) a vloží jej do prvního, pak vyjme poslední prvek 

z dopravního pásu (3) a položí ho na předchozí prvek. Polohovadlo (5) se pootočí. Druhý 

robot (2) je vybaven svařovací hubicí a bude naprogramován tak, aby simuloval svařování. 

Pak se polohovadlo pootočí k prvnímu robotu (1), který vyjme svařenec a vloží do 

přepravky (6). 

2.2.4. Varianta D 

Montáž činek s využitím dvou robotů 
 

Varianta D je uspořádáním pracoviště podobná s variantou C (viz Obr. 15) součásti 

však nejsou k sobě přivařeny, ale smontovány. Druhý robot (2) má místo svařovací hubice 

montážní hlavici.  

Přívod materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku (3) a zásobníku (4). První 

robot (1) je vybaven uchopovacím efektorem ten vyjme nejprve jeden prvek ze zásobníku 

(4) a vloží jej do přípravku, který je součástí polohovadla (5) a následně vyjme prvek 

z dopravního pásu (3) a vloží jej do prvního prvku. Polohovadlo (5) se potočí. Druhý robot 

(2) provede smontování obou prvků. Polohovadlo (5) se pootočí do pozice k prvnímu 

robotu (1) ten s výrobkem otočí o 180° a vloží jej zpět do přípravku, a následně na něj 

umístí poslední součást z dopravníku (3). Polohovadlo (5) se pootočí k druhému robotu 

(2), který provede montáž. Polohovadlo se opět pootočí k prvnímu robotu (1), který pak 

vyjme výrobek z přípravku a uloží ho do přepravky (6).  
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2.2.5. Varianta E 

Svařovaná montáž a montáží činek s využitím dvou robotů 
 

 
Obr. 16 Varianta E 

 

Legenda: 

1-3.  Robot ABB IRB140   6. Polohovadlo 

4.  Pásový dopravník   7. Přepravka  

5.  Zásobník     8. Řídicí systém 

 

Varianta E je kombinací předchozích variant. Jedná se tedy o montáž a svařování. 

Přívod materiálu je zajištěn pomocí pásového dopravníku (4) a zásobníku (5). První 

robot (1) je vybaven uchopovacím efektorem. Ten vyjme nejprve jeden prvek z dopravního 

pásu (4) a položí jej do přípravku, které je součástí polohovadla (6) a následně vyjme 

druhý prvek ze zásobníku (5) a vloží jej do prvního, pak vyjme poslední prvek 

z dopravního pásu (4) a položí ho na předchozí prvek. Polohovadlo (6) se pootočí do 

pozice ke druhému robotu (2), který je vybaven svařovací hubicí a provede simulaci svaru 

dvou částí. Pak se polohovadlo přesune do pozice ke třetímu robotu (3), který je vybaven 

montážní hlavici a smontuje zbývající dvě součásti. Následně se polohovadlo (6) přesune 

k prvnímu robotu (1), který odebere výrobek a umístí jej do přepravky (7).  
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2.2.6. Varianta F 

Rozpoznávání a třídění objektů 
 

 
Obr. 17 Varianta F 

 

Legenda: 

1-3.  Robot ABB IRB140   8. Dopravník 

4-5.  Pásový dopravník   9. Řídicí systém 

6.  Kamerový systém   10. Manipulovaný materiál 

7.  Přepravka 

 

Jedná se o řešení s uzavřeným cyklus. Na dopravním pásu (4) přijíždějí 

neuspořádaně dvoubarevné krychličky (10). Nad dopravníkem je kamerový systém (6) 

určující tvar a polohu krychliček. První robot (1) vybírá krychličky (10) a dle příslušné 

barvy je uspořádává do řady po dvou kusech tak, aby byly snadno uchopitelné, na druhý 

dopravník (5). Druhý robot (2) pak krychličky (10) vkládá do přepravky (7), která je 

umístěna na dopravníku (8), ta se přesune ke třetímu robotu (3). Poslední robot (3), vysype 

obsah přepravky opět na dopravní pás (5) a přepravku položí zpět na dopravník (8), která 

putuje opět ke druhému robotu (2). Tím je cyklus uzavřen. 
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3. Výběr optimálního dispozičního řešení 
 
 

Dle požadavkového listu, byly zvoleny kritéria pro posouzení jednotlivých 

navržených variant možného řešení laboratorního výukového pracoviště v prostorách 

UCR. Významnost těchto kritérií je určena metodou porovnání v trojúhelníkovém páru, 

kterou použijeme v hodnotové analýze k zjištění optimální varianty. 

 

3.1. Hodnotová analýza 

Metoda porovnání v trojúhelníku páru 
 

Metodou porovnáváním trojúhelníku párů slouží k určení významnosti kritérií, jsou 

hodnocena pouze dvě kritéria mezi sebou. Toto řešení je přesnější a jednodušší než kdyby 

se hodnotila všechna kritéria současně. 

 Nejdříve se určí kritéria a jejich hodnota. Do tabulky se pak se pak systematicky 

seřadí páry kritérií, jenž se budou navzájem posuzovat. Kritéria, které se pak jeví jako 

významnější jsou označeny barvou. V případě, že jsou obě kritéria stejně významné jsou 

označeny barvou obě.  

 Počet voleb v. V případě, že v porovnávaném páru je jedna hodnota významnější je 

ohodnocena hodnotou jedna, jestli-že jsou v porovnávaném páru obě kritéria stejně 

významné je pak každé ohodnocené hodnotou 0,5. Počet voleb je pak součet významnosti 

kriterií. 

 Pořadí významností kritérií se určí z počtu voleb v. Kdy nejvyšší hodnotě je 

přiřazeno 1. místo, naopak nejnižší hodnotě pak náleží poslední příčka. 

 Váha významnosti q závisí na počtu voleb. Pro porovnání byla zvolena lineární 

závislost )(vfq = . Stupnice pro váhu významnosti byla zvolena v rozsahu 1 až 2. Počet 

voleb 5.0=v odpovídá váze významnosti 1=q a počet voleb 6v = odpovídá váze 

významnosti 2=q . 

 Dle výše zmíněného postu lze sestrojit graf, jenž vyjadřuje závislost počtu voleb v 

na váze významnosti q . Z grafu lze pak váhu významnosti q  odečíst.  

 Váha významnosti lze pak také určit z rovnice přímky a to sice dosazením dvou 

bodů do zmíněné rovnice. [4] [5] [9]    
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Tabulka 1. Hodnotící kritéria 
 

 
 
Graf 1.  Závislost váhy významnosti na počtu voleb v 
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Tabulka 2. Vyhodnocení variant 

 

 
 

Hodnoty kritérii byly jednotlivým variantám přisouzeny na základě subjektivního 

názoru. 

 
Tabulka 3. Rozsah hodnot kritérií  Tabulka 4. Významnost kritérií 
 

 
 

Vyhodnocení kritérií jednotlivých variant 
 
Tabulka 5.1. Varianta A 
 

 



Diplomová práce 

31 
 

Tabulka 5.2. Varianta B 

 
 
 
Tabulka 5.3. Varianta C 
 

 
 
Tabulka 5.4. Varianta D 
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Tabulka 5.5. Varianta E 
 

 
 
Tabulka 5.6. Varianta F 
 

 
 
Tabulka 6. Vyhodnocení hodnotové analýzy 
 

 
 
 Ze závěrečného vyhodnocení hodnotové analýzy vyplývá, že z navržených řešení 

se jako optimální jeví varianta A Svařovaná montáž činek s využitím tří robotů.  
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4. Konstrukční řešení a volba periferií 
 

Při řešení optimální varianty je nutno přihlížet k mnoha aspektům. Vycházíme 

přitom z výrobku, který se má vyrábět a jeho vlastností tak, aby byla dosažena požadovaná 

kvalita. Při volbě vhodných periferních zařízení RTP pak bereme zřetel na druh 

vykonávané práce a prostředí, v němž bude probíhat. Důležitou roli hrají rovněž pořizovací 

a provozní náklady výsledného řešení. 

 

4.1. Vyráběná součást  

Činka 
 

Při návrhu výrobku bylo vycházeno z požadavku na automatickou výrobu a 

nosnosti robotu. Při svařované montáží bude docházet prvně ke složení výrobku ze tří 

částí, které jsou vyrobeny z normalizovaných válcových polotovarů ČSN 42 5510 a to sice 

závaží ve kterém bude vyfrézována díra pro umístění magnetu a rukojeti, hrany jsou 

zaobleny z důvodu bezpečnosti a zároveň pro lepší automatizovanou manipulovatelnost. 

Dále u rukojeti, jsou sraženy hrany pro snadnější vložení do závaží. Jedná se o válcové 

tyče, jejichž tvar zajišťuje snadný přívod a správnou orientaci polotovaru k RTP a zároveň 

jsou vhodné pro manipulaci. Vzhledem k tomu, že v laboratorních prostorách UCR není 

možno svařovat, tudíž provedení sváru je pouze simulované, soudržnost jednotlivých částí 

budou zajišťovat dva neodymové  magnety, které budou přilepeny vrstvou lepidla (4) 

dovnitř závaží. 

 

 
Obr. 18 Činka 

 

Legenda: 

        1. Rukojeť  2. Závaží  3. Magnet  4. Lepidlo 
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Tabulka 7. Výpočet hmotnosti 
 

  
POČET d l HMOTNOST 

[ks] [mm] [mm] [kg] 
Závaží 2 40 35 0,629 

Rukojeť 1 20 180 0,444 

Magnet 2 20 10 0,048 

CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 1,073 

 

 

Neodymový magnet 
 

Spojení závaží s rukojetí zajišťuje neodymový magnet KT-20-10-N. 

Neodymové magnety získávají magnetickou sílu výrobou, jsou vyráběny se speciální 

slitiny neodymu, železa. [19] 

Parametry: 

Hmotnost:   24 g 

Magnetická síla:  cca 12 kg 

Magnetizace:   N42 

Max. použitelná teplota: 80 °C 

Povrch:   Ni-Cu-Ni 

Rozměry:   ø20-10 mm 

Lepidlo 
 

Pro spojení magnetu se závažím je použito dvousložkové univerzální epoxidové 

lepidlo Loctite Hysol 9466 A&B vhodné pro slepení kovů se zvýšenou pevností. [18] 

Vlastnosti: 

Poměr míchaní:  2:1 

Doba zpracovatelnosti: 60 min 

Doba fixace:   180 min 

Viskozita:   30 Pa.s 

Pevnost ve smyku:  30 N/mm2 

Odolnost vůči loupání: 8 N/mm 

Pracovní teplota  - 55 ÷ 120 °C 

 

Obr. 19 Neodymový magnet [19] 

 

Obr. 20 Lepidlo Loctite [18] 
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4.2. Svařovací souprava 
 

Vzhledem k tomu, že v laboratoři UCR nelze svařovat a svařování bude pouze 

simulované, je jako svařovací hubici možno použit jakoukoliv podobnou náhražku, kterou 

bude možno nainstalovat na druhý (zavěšený) robot a definovat u ní pracovní bod. Pro 

simulaci v software Robot Studio jsem využil svařovací hubici Binzel WH455D a čistící 

mechanizmus Binzel Torch Cleaner, které jsou k dispozici v knihovně Robot Studia. 

 
Obr. 21 Svařovací hubice a čištění hubice Binzel 

 

4.3. Efektory 
 

Při výběru vhodného efektorů bylo uvažováno s manipulovaným objektem (činkou 

a jednotlivými částmi) tak, aby měl efektor požadovaný rozsah čelistí, dále se součtem 

jednotlivých hmotností (efektor + činka) tak, aby nepřesáhl celkovou nosnost daného 

robotu, která činní 6 kg. Jako druh média pro chod efektoru byl zvolen vysokotlaký vzduch 

neboť robot ABB IRB 140 je vybaven integrovaným přívodem vzduchu tak i laboratoř 

UCR disponuje rozvodem stlačeného vzduchu. Pracovní tlak efektorů je 0,6 MPa. V on-

line softwaru výrobce efektorů SOMMER AUTOMATIC byly provedeny výpočty 

potřebné úchopové síly. Ke všem efektorům je možno objednat čelisti, které lze upravit dle 

potřeby. Součásti dodávky je zařízení pro ovládání posuvu čelistí efektoru, snímače pro 

zjištění stavu čelisti (otevřeno/zavřeno) a pneumatické armatury. Je však nutno vyrobit 

propojovací přírubu mezi interfacem robotu a samotným efektorem. 
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4.3.1 Efektor E-1 

 
 První robot manipuluje s jednotlivými částmi činky, proto si vystačí s efektorem 

s nižší uchopovací sílou, však má větší rozsah čelistí neboť musí uchopit jak rukojeť o 

průměru 20 mm tak i závaží o průměru 40 mm. Dle výpočtu (viz Obr. 22) byl zvolen 

efektor GH6040-B s odpovídající sílou a rozsahem čelistí. Efektor je vybaven polohovými 

senzory čelistí. Je tak možno dosáhnout požadované polohy čelistí. [11] 

 
Obr. 22 Výpočet a volba efektoru [11] 

 

 

 
Obr. 23 Efektor E-1 



Diplomová práce 

37 
 

Legenda: 

1.  Čelisti    3. Připojení vysokotlakého vzduchu 

2.  Efektor   4. Příruba 

 

Parametry: 

Zdvih na čelist:    40 mm   

Síla při sevření:    145 N 

Síla při rozevření:    115 N 

Doporučená nosnost:    586 g 

Čas rozevření/zavření čelistí:   0,2 s 

Přesnost:     ± 0,05 mm 

Hmotnost:     472 g 

 

Součástí dodávky jsou čelisti UB6000-B, přibližovací senzor NJ8-E2S, magnetické 

snímače MFS103SKHC42, tlakový pojistný ventil DSV1/8 pneumatické armatury 

DRVM5X4  spolu s příslušenstvím pro jejich montáž. [11] 

 

 

Obr. 25 Síly a momenty na efektoru[11] 

 

Obr. 24 Závislost síly na rozevření čelistí [11] 

 

Obr. 26 Příslušenství efektoru [11] 
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4.3.2 Efektor E-2 
 

Třetí robot manipuluje již se zkompletovanou činkou, proto disponuje efektorem s 

vyšší uchopovací sílou, avšak vystačí si s menším rozsahem čelistí, neboť činku uchopí ve 

středu rukojeti, která má průměr 20 mm. Dle výpočtu (viz Obr. 27) byl zvolen efektor 

GP110 s odpovídající sílou a rozsahem čelistí. [11] 

 

Obr. 27 Výpočet a volba efektoru [11] 

 
 

 
Obr. 28 Efektor E-2 
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Legenda: 

1.  Čelisti    3. Připojení vysokotlakého vzduchu 

2.  Efektor   4. Příruba 

 

Parametry: 

Zdvih na čelist:    10 mm   

Síla při sevření:    380 N 

Síla při rozevření:    430 N 

Doporučená nosnost:    1,9 kg 

Čas rozevření/zavření čelistí:   0,07 s 

Přesnost:     ± 0,05 mm 

Hmotnost:     900 g 

 

Součástí dodávky jsou čelisti UB110P, přibližovací senzor NJ8-E2S, magnetické 

snímače KAW500, tlakový pojistný ventil DSV1/8 pneumatické armatury WVM5  spolu s 

příslušenstvím pro jejich montáž. [11] 

 

 

Obr. 30 Síly a momenty na efektoru[11] 

 

Obr. 29 Závislost síly na rozevření čelistí [11] 

 
Obr. 31 Příslušenství efektoru [11] 
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4.4. Přísun materiálu 
 

Přísun materiálu je proveden pomocí pásového dopravníku (viz Obr. 33) a 

zásobníku (viz Obr. 32). Na pásovém dopravníku přijíždí závaží orientované dírou nahoru 

pro pozdější manipulaci.  Přísun rukojetí zajišťuje zásobník, na kterém jsou uloženy pod 

úhlem 10°, čímž je zajištěn posuv do polohy pro odebrání. Na obou systémech jsou 

umístěny koncové snímače (viz Obr. 46), které signalizují řídicímu systém přítomnost 

materiálu na výstupu, v opačném případě se robotizované pracoviště po dokončení operace 

zastaví. U pásového dopravníku má koncový snímač další funkcí, kdy jeho rozepnutí 

rozjíždí pásový dopravník. 

4.4.1. Zásobník 
 

Zásobník je lehká svařovaná konstrukce vyrobena z normalizovaných profilů. Ve 

vrchní části jsou proti sobě umístěny dva L-profily, na kterých leží za sebou rukojeti 

připraveny k odběru. Kapacita zásobníku je 20 válcových tyčí o průměru 20mm. Patky ve 

spodní části zásobníku jsou opatřeny dírou pro ukotvení k podlaze. 

 

Legenda: 

1.  Rukojeti    3. Konstrukce zásobníku 

2.  Koncový spínač   4. Kotvící patky 

 

 
Obr. 32 Zásobník 
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4.4.2. Pásový dopravník 
 

Jedná se o pásový dopravník MBF-P 2040.02 s pásem MB1 složený z plastových 

prvků, které mají nízký odpor tření. Konstrukce dopravníku je sestavena z hliníkových 

profilů stejně jako nohy dopravníku  Stand System 55.1. Dopravník je poháněn AC 

motorem, dopravník je vybaven řízením EREG230AC/0,25RV (viz Obr. 35). [12] 

Legenda: 

1.  Závaží     5. Pás 

2.  Koncový spínač   6. Konstrukce dopravníku  

3.  Pohon      7. Konstrukce noh 

4. Vedení  

Parametry dopravníku:  

Šířka pásu B:    200 mm    

Délka dopravníku L:   3000 mm 

Výška dopravníku:   600 mm 

Maximální rychlost pásu:  30 m/min 

Maximální zatížení pásu:  150 kg 

Tloušťka pásu:   9 mm 

Rozteč plastových elementů:  25 mm 

Materiál pásu:    PE 

 
Obr. 33 Dopravník 

 

Obr. 34 Rozměry dopravníku [12] 
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Parametry pohonu:  

Připojení:    230 VAC    

     50 Hz 

Jmenovitý výkon:   0,25 kW 

Převod:    1:7 

Komunikace: DI/DO   3/1 

  AO   1 

 

 

 

 

4.5.  Uskladnění výrobků 
 
 

Uskladnění hotových výrobků je prováděno posledním robotem, který je vkládá do 

přepravky EUROTEC 5-4308, ta je umístěna na svařované konstrukci z normalizovaných 

profilů. S konstrukci je možno volně pohybovat nebo ji ukotvit k zemi přes otvory 

v patkách.  Kontrola přítomnosti přepravky je sledována koncovým snímačem. Činky 

budou uloženy ve dvou řadách. Kapacita přepravky je 17 činek (viz Obr. 37). Přepravka je 

opatřena fixačními vklady pro správné umístění činek.  

 

 

 

Obr. 35 Řízení dopravníku [12] 

 
Obr. 36 Uskladnění výrobků 
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Legenda: 

1.  Činka    4. Konstrukce stolu 

2.  Fixační vklad   5. Koncový snímač  

3.  Přepravka   6. Koncový snímač     

Parametry: 

Vnější rozměry:  400 x 300 x 80 mm  

Vnitřní rozměry:  354 x 254 x 77 mm 

Objem:   7 l 

Hmotnost základní varianty: 0,8 kg 

Nosnost:   30 kg 

Stěny:    Plné 

Dno:    Plné s profilováním 

Úchyty:    Muškové 

4.6. Konstrukce polohovadla 
 

Pro přesun materiálu (činky) mezi jednotlivými roboty je nutno využít polohovadla 

z důvodu vyvarovaní se kolizního prostoru. Činky jsou umístěny na stojáncích pod úhlem 

50 °, aby byla zajištěna jejich poloha v průběhu transportu.  Mezi jednotlivými stojany je 

rozestup 45 °. Stojany jsou umístěny na desce o průměru 1,2 m, ta je umístěna na ložisku 

se zkříženými válečky THK RU 124 G (viz Obr. 41) [20], které jsou uchycené ke sloupu. 

Sloup je ukotven k podlaze. Pohon není umístěn v ose sloupu, přenos krouticího momentu 

je zajištěn ozubenými koly s přímými zuby a převodovým poměrem 1:2. Jako pohon slouží 

střídavý motor Harmonic Drive  RSF-20A-50-E200-SP (viz Obr. 39, 40)s integrovanou 

převodovkou a absolutním senzorem pozice. Pohon je dodán s vlastní řídící jednotkou 

REL-230-18(viz Obr. 38). Pro nastavení výchozí polohy je polohovadlo opatřeno 

koncovým snímačem. [22] Řídící jednotka 

 Parametry:     

Vnější rozměry:  202 x 139 x 52 mm  

Komunikace:   Ethernet, RS-232 

 Komunikace: DI/DO  15/6 

  AI/AO  1/2 

Připojení:   230/400 V    

 

Obr. 37 Zaplněná přepravka 

 

Obr. 38 Řídící jednotka pohonu 

polohovadla [22] 
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 Výpočet a pohonu 
 
Vstupní parametry: 
  Moment setrvačnosti zátěže:   2.188 mkgJ =   

  Počet otáček stolu:    1min.24 −= otn  

  Zrychlení:     2.2,0 −= sma  

Poloměr otáčení:    mr 6,0=  

Převodový číslo převodovky:   50=Pi  

Převodový číslo soukolí:   5,2=Si   

Moment setrvačnosti pohonu:  2.2,0 mkgJP =   

Moment setrvačnosti soukolí:  2.2,0 mkgJS =  

Účinnost ložiska:    9,0=Lη  

Účinnost pohonu:    8,0=Pη   

Účinnost soukolí:    9,0=Sη  

Koeficient bezpečnosti:   3,1=K   

Výpočet: 
Celkové převodové číslo:  125=×= SP iii     (1) 

Celková účinnost:   567,0=××= SPL ηηηη    (2) 

Redukovaný moment:  
2i

JJ
JJ ZS

PRED

+
+=     (3) 

Uhlové zrychlení:   2.333,0 −== srad
r

aε     (4) 

Kroutící moment:   mNk
iJ

M RED
K .257,20=×

××
=

η
ε

  (5) 

Výkon:    W
nM

P K 791,89
60

2
=

×
×××

=
η
π

  (6) 

Otáčky na výstupu z převodovky: 1min.60 −=×= otinn SVP    (7) 

Moment na výstupu z převodovky: mN
iJ

M
SP

P
KVS .012,7=

×
××=
ηη

ε
  (8) 

[3] 
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Parametry motoru s převodovkou:    

 

Jmenovitý výkon:  120 W  

Otáčky:   60 ot.min-1 

Moment:   19Nm 

Hmotnost:   2,9 kg 

Připojení:   200/400V 

Kontrola životnosti navrženého ložiska 

Vstupní parametry: 
 
  Hmotnost činek:    kgm 41 =  

Hmotnost otočné části stolu:   kgm 1473 =   

  Vzdálenost činek od středu otáčení:  mmD 4801 =  

Výška:      mmH 99=  

Počet otáček stolu:    1min.24 −= otn  

Základní dynamická únosnost ložiska: kNC 3,80=   

Základní statická únosnost ložiska:  kNC 1350 =   

Roztečná kružnice válečků:   mmdp 178=  

Provozní podmínky:    2,1=Wf  

Teplotní faktor:    1=Tf  

Síla působící od soukolí:   NFSK 81,159=  

Hmotnost m2 a příslušnou vzdálenost D2 neuvažuji. 

 

Obr. 39 Pohon [20] 

 
Obr. 40 Rozměry pohonu [20] 
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Výpočet: 
  

Úhlová rychlost:  1.419,0
180

−=×= srad
nπω     (9) 

Radiální zatížení: NDmDmFFr SK 147,1601010 23
22

23
11 =×××+××××= −− ωω  

           (10) 

Axiální zatížení: NgmmFa 857,1480)( 31 =×+=     (11) 

Moment:  

mmNHDmDm

DgmDgmM

.625,87818)1010( 23
22

23
11

2211

=××××+×××

+××+××=
−− ωω

 

          (12) 

Určení radiálního a axiálního faktorů: 
 
 
  
 
     (13) 

Dynamické ekvivalentní zatížení: 

NFaY
dp

M
FrXPc 484,3031

2 =×+







+×=

   (14)
 

Životnost: 
 

ot
Pcf

Cf
L

W

T 10
3

10
3

10621,2
10

×=










×
××

=
    (15) 

 

 
Obr. 41 Síly a momenty působící na ložisko [22] 

67.0;67,056,0187,3
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Kontrola šroubů s lícovaným dříkem pro přenos krouticího momentu 
 

Šroub přenáší kroutící moment z ozubeného kola na konstrukci stolu, která se otáčí. 

Vstupní parametry: 

 ŠROUB M10 x 75 ČSN 02 1111 – 8.8 

Materiál šroubu:    04212  

Mez kluzu v tahu:    MPaKT 640=σ  

Dovolené napětí ve smyku:   KTDS στ )4,03,0( ÷=  

Kroutící moment:    mmNM K .25720=  

Počet šroubů:     3=s   

Vzdálenost šroubů od středu otáčení: mmr 77=  

Průměr dříku šroubu:    mmd 10=  

Podmínka:     SDS ττ ≥   

Výpočet: 

Síla působící na šroub:  N
rs

M
F K

S 693,87=
×

=     (16) 

Dovolené napětí ve smyku:  MPaKTDS 1923,0 =×= στ    (17) 

 
Obr. 42Rozměry ložiska se zkříženými válečky typu G s dírami pro šrouby s válcovou hlavou [22] 

  

 

Obr. 43 Uložení šroubu  
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Napětí ve smyku:  

Podmínka:   

Výpočet těsného péra 

 

 

 Z výpočtu provedeného v

kroutícího momentu z pohonu na pastorek dv

28 mm.   

48 

  MPa
d

F

S

F SS
S 923,0

4

2×
==

π
τ  

  VyhovujeSDS ⇒≥ ττ   

 

tu provedeného v software MITCalc je patrné že je nutno použít pro p

pohonu na pastorek dvě těsné péra o šířce a výšce 6

 PERO 6e7 x 6 x 28 ČSN 02 2562 

  (19) 

 (20) 

 

software MITCalc je patrné že je nutno použít pro přenos 

řce a výšce 6 mm a délce 
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Výpočet ozubeného soukolí s přímými zuby 
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Výpočet soukolí s

Navržené polohovadlo

Parametry: 

Průměr stolu:  

Výška polohovadla:

Hmotnost:  

Příkon:  

Otáčky stolu: 

52 

et soukolí s přímými zuby byl proveden v software MITCalc.

Navržené polohovadlo 

    1200 mm  

polohovadla:    730 mm 

    136,7 kg 

    viz. Kapitola pohon a 

 Standardně 24 ot.min

řídícím systémem polohovadla

 

software MITCalc. 

viz. Kapitola pohon a řízení 

ot.min-1 jdou však řídit, 

systémem polohovadla. 
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Legenda: 

1.  Činka     6. Ložisko se zkříženými válečky 

2.  Konzola    7. Konstrukce sloupu 

3.  Konstrukce stolu   8. Otvory pro kotvení 

4.  Kryt soukolí    9. Koncový snímač 

5. Soukolí    10. Pohon 

Instalace: 

 Polohovadlo zapojit do sítě dle požadavků řízení a pohonů. 

 Konstrukce polohovadla kotvit čtyřmi šrouby k podlaze.  

Lícované šrouby musí být při instalaci namazány grafitovou vazelínou z důvodu 

snadné demontáže. 

Mazání: 

 Ložisko je od výroby namazáno lithiovou vazelínou, takže může fungovat 

bezúdržbově. V závislosti na funkci se může ložisko mazat 1 až 2 x ročně olejem pomocí 

dvou mazacích otvorů na obvodu ložiska. 

Ozubená kola mazat teflonovým tukem Interflon Fin Grease OG. 

Bezpečnost: 

Pasivní bezpečnost polohovadla je zajištěna bezpečnostním nátěrem a sice 

pohybující se prvky červenou barvou, nebezpečné hrany žlutou barvou s černými pruhy. 

Všechny hrany nesouvisející s přímo funkcí polohovadla musí být zaobleny nebo zkoseny. 

Obsluha polohovadla musí být proškolena. 

 
Obr. 44 Model polohovadla 
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4.7. Instalace periferií 

4.7.1 Kotvení 
 

Polohovadlo, zásobník, konstrukce robotu a konstrukce pro uložení hotových 

výrobků je nutno ukotvit k zemi z důvodu správné funkce a bezpečnosti. U každého z 

těchto zařízení jsou patky s otvory o průměru 22 mm respektive 12 mm pro čtyři kotvící 

šrouby. Kotvení bude provedeno chemickými kotvami HILTI. [23] 

Kotevní šrouby pro díru ø22 mm 
 
HAS-E M 20 x 170 / 208 
 

 
 
  

Kotevní šrouby pro díru ø12 mm 
 

HAS-E M 10 x 90 / 81 

 

Chemická kotva 
 
HIT-TY 150 MAX 
 



Diplomová práce 

55 
 

Rychle tuhnoucí, dvou komponentní vytlačovací chemická malta pro těžké kotevní 

s kotevními šrouby HAS. 

 

 

 

4.7.1 Elektroinstalace 
 
 

Všechny periférie musí mít odpovídající připojení dle katalogu. Je nutno zajistit 

propojení jednotlivých řídících systému datovými kabely. Rozvod kabeláže k přípojnému 

místu je z hlediska bezpečnosti nejlepší v technologických kanálech. 

 

 
Obr. 45 Chemické kotvení (z leva) a způsob montáže [23] 
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Koncové spínače 
 
 Zásobník, dopravník, polohovadlo a konstrukce pro ukládání hotových výrobků 

jsou vybaveny koncovými spínači P-B175F 250V/5A pro zjištění přítomnosti polotovaru 

respektive přepravky a určení polohy. Jedná se celkem o 4 kusy. [14] 

Signalizační maják 
 
 RTP pracoviště bude vybaveno signalizačním majákem LTA505-3 se třemi světly, 

které budou signalizovat provoz, poruchu, programovací stav. Maják je zapojen na DO 

výstupy, řídicího systému robotu, které zároveň slouží i jako napájení 24V. [24]  

Propojení řídících systému a počítačů 
 

Propojení jednotlivých řídících systému robotů je zajištěno ethernetem a switchem 

D-Link DES-1008D s 8 porty o rychlosti 10/100Mbps. [21] 

 
Obr. 46 Mikrospínač [14] 

 
Obr. 47 Průmyslový signalizační maják [24] 

 
Obr. 48 Switch [21] 
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Schéma zapojení zařízení 
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Legenda: 
 

LAN    AI   Ohraničení 

DI    RS-232  Emergency Stop 

DO       Auto Stop 

 
Tabulka 8. Přehled signálů 
 
Číslo Signál Zařízení Funkce 

❶ DI Dopravník Signalizace přítomnosti výrobku, spuštění dopravníku 

❷ DI Zásobník Signalizace přítomnosti výrobku 

❸ DI Skladování Signalizace přítomnosti přepravky 

❹ DO Maják Světelná signalizace 

❺ DO Dopravník Nouzové vypnutí dopravníku 

❻ RS 232 Polohovadlo Komunikace řídicích systémů robotů a polohovadla 

❼ ES Stop tl. Nouzové vypnutí 

❽ AS Závora Vypnutí v případě otevření závory 

❾ LAN Switch Komunikace řídicích systémů robotů a počítačů 

❿ AI Efektory Snímače pozice čelistí 

⓫ DI Polohovadlo Signalizace nulové (počáteční) polohy polohovadla 

 

Tabulka 9. Příkon instalovaných zařízení a jejich připojení 
 

 
 

4.8. Rozvod vysokotlakého vzduch 
 

Na roboty jsou instalovány pneumatické efektory. Roboty disponují integrovaným 

přívodem vzduchu a jsou připojeny na centrální rozvod vysokotlakého vzduch v laboratoři 

UCR. 
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4.9. Řízení 
 

Chod pracoviště jako celku je řízen jedním z trojice počítačů. Z bezpečnostních 

důvodů se může jednat vždy pouze o jeden počítač. K nacvičování úloh je pak možno 

pracovat samostatně na jednotlivých robotech za pomocí příslušného počítače nebo 

ovladače, který je součástí řídicího systému robotů.  

4.10. Bezpečnost 
 

Pracoviště RTP v laboratoři je ohraničeno zábradlím se třemi vstupními místy 

chráněnými závorami a třemi tlačítky centrál stop. Pracoviště je dovybavenou 

signalizačním majákem se třemi barvami. Všechny stroje vyjma dopravníku musí byt 

ukotveny k zemi dle výkresu, z důvodu správného chodu celého pracoviště. Všechny hrany 

instalovaných zařízení musí být zaobleny nebo sraženy nesouvisí-li přímo s funkcí 

zařízení. Nebezpečné hrany a pohybující se mechanismy musí byt označeny 

bezpečnostním nátěrem (červená pro pohybující se části, žlutá s černými pruhy pro 

nebezpečné hrany) pro zbylé části konstrukce, není barva blíže specifikována. Jelikož, se 

jedná o laboratorní pracoviště, tak pracovní prostor robotů musí být na podlahu vyznačen 

žlutou čárou o šířce 50 mm. Všechny kabeláže musí být chráněny krytem. Obsluha 

pracoviště musí být proškolena. 

 

Signalizace: 

Zelená: Programování, možnost vstoupení do 

vyhrazeného prostoru RTP. 

Oranžová:    Provoz, přístup je omezen. 

Červená:    STOP, porucha. 

(čelisti efektoru nejsou ve správné poloze, polohovadlo není na místě, 

otevření bezpečnostní závory, stisknutí nouzového tlačítka, jiné …) 

Kombinace oranžová-červená: Chyba na vstupu: Chybí materiál. 

      Chyba na výstupu: Chybí přepravka. 

Nesvítí žádna barva:   Pracoviště je mimo provoz. 

 

Programování: 

Programování je možno provádět bezpečně v programovacím módu kdy svítí 

zelená barva a je umožněn vstup do prostoru RTP. 
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Provoz: 

Při provozu svítí oranžová barva a do pracoviště není možno vstoupit v případě 

otevření závory nebo stiskem nouzového tlačítka STOP se provoz zastaví a rozsvítí se 

červená barva. V případě rozsvícení oranžovočervené kombinace chybí pracovišti materiál 

na vstupu, případně přepravka pro ukládání hotových výrobků. V tomto případě se zastaví 

pouze robot, u kterého se vyskytla porucha, ostatní stanoviště dokončí operaci, 

polohovadlo se však neotočí. V obou případech je nutný zásah operátora, který odstraní 

chybu. 

Údržba: 

Údržbu je možno provádět v programovacím módu nebo při vypnutí pracoviště kdy 

maják nesignalizuje žádnou barvu. 

4.11. Skladování 
 

Jedná se o laboratorní využití RTP, pracoviště funguje samostatně bez napojení na 

jakékoliv další. Kapacita výroby se odvíjí od nejmenšího členu, v našem případě se jedná o 

skladovací přepravku, která je dimenzována na 17 ks činek. Po zaplnění přepravky musí 

operátor vstoupit do pracoviště a plnou přepravku nahradit prázdnou (svítí zelené světlo). 

Činky je možno okamžitě rozložit a umístit na vstup do RTP (dopravník a zásobník). 

Jelikož se jedná o malou sérii je možno hotové výrobky ponechat v přepravce k dalšímu 

použití stejně tak i doposud nezpracované polotovary mohou setrvat na vstupech. 

V případě nutnosti je možno zvýšit počet přepravek, které jsou vhodné pro skladování jak 

výrobků, tak polotovarů a umístit je v prostorách pracoviště RTP nebo mimo. Tento 

prostor musí být vyznačen. Přepravky lze na sebe skládat. Z důvodu bezpečnosti by však 

stoh přepravek neměl překročit výšku 1,5 m od podlahy učebny. 

4.12. Odpadní látky 
 

Vzhledem k druhu vykonávané práce RTP nevznikají žádné odpadní látky ani jiné 

nečistoty, pro jejíž odstranění by bylo zapotřebí specifického řešení. 

4.13. Údržba 
 

Údržba jednotlivých zařízení je nutno provádět dle přiložené dokumentace 

jednotlivých zařízení (robot, řídicí systém robotu, dopravník, pohon polohovadla a jeho 

řízení). Zásobník a odkládací stůl jsou bezúdržbové. Údržba polohovadla je uvedena výše. 
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5. Vypracování navrženého RTP v software Robot Studio 
 
 

Celé navržené pracoviště RTP bylo vypracováno v software Robot Studio. Pro 

vytvoření pracoviště RTP byly použity knihovny software Robot Studio (robot ABB IRB 

140, řídicí systém IRC5) dále 3D modely které jsou k dispozici na internetu (efektory 

SOMMER-AUTOMATIC, kancelářská vybavení), navržené zařízeni a výrobky pak byly 

vytvořeny v software Pro ENGINEER (polohovadlo, dopravník, zásobník, …). Hlavním 

přínosem je pak vytvoření simulací funkce pracoviště, které slouží pro zjištění pracovních 

časů, ověření rozsahů robotů, simulaci krizových situací a dotvářejí dispoziční řešení. 

5.1. Robot Studio 
 

Software Robot Studio byl vyvinut firmou ABB pro jimi nabízené roboty. Software 

je založen na virtuálním řídicím systému, který je kopií  softwaru, jenž se používá 

v řídicích systémech robotů, to umožňuje offline programování na počítači bez nutnosti 

zastavení výroby. Je možno si tak celé pracoviště připravit a ověřit jeho správnou funkci 

nebo optimalizaci již fungujícího výrobního zařízení. Při přenesení do reálného pracoviště 

pak postačí pouze dílčí korekce konfigurace programu. Do software je možno nahrávat 

CAD soubory (IGES, STEP, SAT, …) což usnadňuje práci. Mezi zajímavé funkce 

software patří například detekce kolizí, optimalizace dráhy atd. [10] 

 

Výhody spojené s použitím Robot Studia:  Snížení rizika 

      Rychlejší spuštění 

      Rychlejší změny nastavení 

      Zvýšení produktivity   
  

 
Obr. 48 Robot Studio 
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5.2. Popis pracoviště RTP 

 

Legenda: 

1.  Robot č. 1.    11. Konzola robotu 

2.  Robot č. 2.    12. Dopravník včetně řízení 

3.  Robot č. 3.    13. Zásobník 

4.  Efektor E1    14. Polohovadlo 

5.  Svařovací hubice   15. Přepravka 

6.  Efektor E2    16. Řízení pracoviště 

7.  Čištění hubice    17. Zábradlí 

8.  Řídicí systém robotu   18. Závora 

9. Světelná signalizace   19. Nouzové tlačítko 

10. Konzola zavěšeného robotu  20. Řízení robotu + řízení  

       polohovadla 

 

 
Obr. 49 Pracoviště RTP v Robot Studiu 
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Provoz pracoviště je signalizováno na signalizačním majáku (9) rozsvícením světla 

oranžové barvy. Přívod materiálu je zajištěn dopravníkem (9), na kterém přijíždějí závaží 

orientovány dírou nahoru a zásobníkem na rukojeti. Robot č. 1. (1) má za úkol skládaná 

výrobku do přípravku, který je umístěn na polohovadle polohovadlo (8). Nejprve vyjme 

závaží z dopravníku a vloží jej na polohovadlo. Před příjezdem k polohovadlu ověřuje 

přítomnost držáku. V případě že držák není přítomen, robot se zastaví v pozici před 

vložením materiálu a rozsvítí se červené světlo. Pak přijede k zásobníku a vyjme rukojeť a 

vloží jej do závaží, následně se vrátí k dopravníku, vyjme závaží, otočí s ním o 90 ˚ a 

položí jej na rukojeť. Polohovadlo se pootočí o úhel 45 ˚ Pak jede do vyčkávací polohy a 

cyklus se opakuje. Dopravník a zásobník jsou vybaveny koncovými snímači, které 

v sepnutém stavu signalizují přítomnost materiálu. U dopravníku má snímač další funkci, 

kdy ho rozjíždí a zastavuje. V případě nepřítomnosti polotovaru robot vyčkává v pozici 

před uchopením materiálu a na signalizačním zařízení se rozsvítí červená barva 

v kombinaci s oranžovou. Efektor (4) robotu je vybaven snímači pro kontrolu pozice čelistí 

v případě nesprávné polohy se robot zastaví a rozsvítí se červené světlo. 

Robot č. 2. (2) je vybaven svařovací hubicí (5) a simuluje sváření v 6 bodech. 

Součástí svařovacího stanoviště je čistící mechanizmus (7), který se využívá v případě 

znečištění svařovací hubice. Robot před zahájením simulace svařování ověřuje, zdali je 

polohovadlo na místě není-li tomu tak robot se zastaví a rozsvítí se červené světlo. 

Robot č. 3. (3) je na výstupu z linky. Má za úkol vyjmutí výrobku a vložení do 

přepravky (15). Konstrukce pro přepravku je vybavena koncovým snímačem pro kontrolu, 

zdali je přepravka přítomna, v opačném případě se robot zastaví v pozici před uložením 

činky do přepravky a rozsvítí se červené světlo v kombinaci s oranžovým. Efektor (6) je 

vybaven snímači pro kontrolu pozice čelistí. Před vyjmutím činky z polohovadla robot 

ověřuje, zdali je polohovadlo na místě. V obou případech pokud není-li zjištěna správná 

poloha, se rozsvítí červené světlo. 

Stisknutím nouzového tlačítka stop (18) nebo otevřením závory (19) při provozu 

má za následek zastavení všech zařízení a rozsvícení červeného světla. 

 Programování pracoviště je možno v případě signalizovaného světla zelené barvy. 

Údržba pracoviště je možná v případě je-li signalizováno zelené světlo případně 

není-li signalizována žádna barva. 
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5.3. Úvod do offline programování v Robot Studiu 
 

V Robot Studiu jsou k dispozici knihovny, v níž jsou roboty ABB a některá další 

zařízení. V případě použití vlastních mechanizmů je nutno nejdříve jednotlivé party zvlášť 

poskládat v robot studiu a rozhýbat je pomocí nástroje create mechanism, ty je pak možno 

je vložit do cílového pracoviště případně do knihovny. Jednotlivé modely pak přesuneme 

v prostoru do požadované pozice. Pak musíme vytvořit virtuální řídicí jednotku, pomocí 

které budeme řídit pracoviště. Jedna jednotek může řídit až tři roboty pomocí námi 

vytvořených signálu DO, DI. 

U samotného programování pak využíváme systému PTP (z bodu do bodu) kdy 

vytvoříme body do kterých má robot zajíždět a v jaké pozici se má nacházet nástroj robotu. 

Robot Studio vyhodnotí a nabídne několik poloh, ve kterých se robot může ve výsledné 

pozici nacházet. My pak vybereme nám nejvhodnější. Sestavením jednotlivých bodů za 

sebou vytvoříme trajektorii (cestu) robotu. Vložením příkazu (signálu) mezi jednotlivé 

body trajektorie definujeme úlohu, kterou má robot v daném bodě vykonat. Dále musíme 

určit, jak se bude robot k bodu přesouvat. Nejprve zvolíme mezi lineárním (linear) 

pohybem, kdy robot jede z bodu do bodu tak, že koncový bod (např. efektoru) má 

trajektorii přímky nebo častějším způsobem, kdy se robot z bodu do bodu přesune tak jak 

je to pro jeho pohony nejvýhodnější a trajektorie prak tvoří křivku (joint). Dále je nutno 

definovat rychlost s jakou se bude robot pohybovat (v5 ÷ v7000) a vzdálenost jakou bude 

bod míjet (z0 ÷ z200). Této funkce využijeme pro úpravu trajektorie nebo změnu rychlosti. 

V případě, že chceme, aby robot najel do daného bodu (např. vyjmutí činky), zvolíme 

volbu fine. Pak celou trajektorii synchronizujeme do řídící jednotky a spustíme. 

 
Obr. 50 (zleva) Body, trajektorie definování trajektorie, rychlosti a zóny 
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5.4. Offline programování RTP v Robot Studiu 
 

Společné nastavení pro všechny roboty 
 

Nejprve byly vytvořeny body a trajektorie pro jednotlivé roboty. Dále byly 

vytvořeny příslušné signály nutné pro chod jednotlivých mechanizmů a nakonec bylo 

provedeno definování rychlostí. 

 

Rychlosti robotu: 

 

v3000  Přejezd na delší vzdálenost bez uchopeného materiálu. 

v1500  Přejezd na delší vzdálenost s uchopeným materiálem. 

v200  Odjezd od uložení obrobku a pohyb v blízkosti zařízení 

v50  Příjezd k materiálu před uchopením.   

 

Pro usnadnění programováni byly jednotlivé trajektorie rozděleny na části. Nejprve 

je však nutno vytvořit cestu (u tohoto případu je nazvána START), jenž je vytvořena pouze 

ze signálu, která uvede všechny materiály a mechanizmy do výchozí polohy a připraví je 

pro spuštění.  

 

Signály společné pro více robotů: 

Jedná se o tři druhy signálů. Za prvé jsou to signály krizových situací a sice 

otevření závory stisknutí nouzového tlačítka s nimi spojenou světelnou signalizaci a příkaz 

stůj. V případě stisknutí nouzového tlačítka nebo otevření závory se všechny roboty a 

zařízení zastaví a rozsvítí se červené světlo. Dále zde je signál pro kontrolu polohy 

polohovadla, kontrolu polohy čelistí v těchto případech se rozsvítí červené světlo, avšak 

zůstane stát pouze robot, u kterého se vyskytla chyba, zbylé roboty dokončí operaci a 

vyčkají nápravy. Stejný scénář následuje i v případě, že na vstupu chybí materiál nebo na 

výstupu není přepravka. V tomto případě však svítí současně oranžová a červená barva, 

protože se nejedná o poruchu a pracoviště po doplnění chybějícího položku může 

pokračovat v provozu. Ke společným signálu patří rovněž signály pro ovládání majáku. 

Tyto signály se však dají vztáhnout pouze k bodům, to znamená, že například stisknutím 

tlačítka stop se všechny roboty okamžitě nezastaví, ale zastaví se až v bodě kde proběhne 

kontrola, zda-li je vše v pořádku. 
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 Tyto signály nenaskakují automaticky, ale krizové stavy je nutno navodit přepnutím 

příslušného signálu v simulátoru I/O z nuly (pokračuj, vše je v pořádku) na jedničku 

(problém/chyba). Jedná se o DI signály, kdy v jednotlivých cestách je primárně zvolena 

nula a robot čeká na signál jedna.  

  

Příklad:  

Na obrázku je otevřena (DI50-1) závora a stisknuto tlačítko STOP (DI54-1) v tomto 

důsledku bylo zastaveno pracoviště a svítí červené světlo (DO62-1). Ostatní signály nejsou 

aktivní (0). 

  

Za druhé se jedná o signály připojit, odpojit, zviditelni, schovej, posuň na pozici a 

vrátit, které jsou potřebné pro chod animace a vztahují se k manipulovanému materiálu. 

Signál připojit/odpojit slouží k připojení manipulovaného předmětu k efektoru a 

absolvovat s ním trajektorii z pozice do pozice. Je-li na požadovaném místě, pak předmět 

odpojíme. Pokud chceme předmět použit opakovaně k manipulaci (např. závaží) pak jej 

necháme vrátit se do pozice, odkud jsme ho vzali. Pokud však potřebujeme, aby na místě 

kam jsme ho transportovali, předmět zároveň zůstal, zviditelníme na tomto místě jiný 

objekt, který byl předtím skryt. Signál posuň na pozici, složí k posunu, v programu je 

využit pro ovládání čelistí, polohovadla, zásobníku a dopravníku. 

Za třetí se jedná o signál Wait time s číselnou hodnotou. Tento signál definuje 

setrvání robotu v poloze. Číselná jednotka udává čas setrváni v sekundách.  

 
Obr. 51 Simulace krizového stavu 
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Robot č. 1. 
 
 Cesta robotu jedna je rozdělena do tří částí, krom těchto tří cest je k němu přiřazena 

cesta START pro nastavení výchozí situace pro simulaci. A cesta pro pootočení 

polohovadlem, neboť právě po dokončení práce prvního robotu dojde k pootočení 

polohovadlem.  

Start: 

Signály náležící cestě start jsou v tabulce signálu označeny písmenem S. (viz 

Příloha Signály pro řídicí systém Robot Studia ) 

 
Objekt_1: 

 Cesta objekt_1 určuje cestu robotu z výchozí pozice k dopravníku, kde uchopí 

obrobek a přenese jej k polohovadlu, kde jej vloží do přípravku.  

 

Objekt_2: 

 Vyjmutí rukojeti ze zásobníku vložení do závaží na polohovadle a příjezd do 

vyčkávací pozice. 

 

Objekt_3: 

 Vyjmutí závaží z dopravníku otočení s ním o 180 ˚ a položení do přípravku na 

rukojeť. Návrat do vyčkávací pozice. 

 

Polohovadlo: 

 Pootočením polohovadla o 45˚. 

 

 
Obr. 52 Jednotlivé trajektorie robotu č. 1.(zleva) objekt_1, objekt_2, objekt_3 
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Robot č. 2. 
 
 Cesta robotu dvě je rozdělena do dvou částí. 
 
Svařování: 

Robot vyjíždí z pozice vyčkat a najíždí k jednotlivým svárům. Po vykonání práce 

najíždí do pozice vyčkat a cyklus se opakuje.  Problém trajektorie svařovacího robotu je 

jeho poloha, neboť robot má rozsah prvního kloubu ± 180 ˚ což zapříčiňuje problémy 

dojezdu k některým bodům, protože robot se musí několikrát kolem přípravku obtočit. 

V případě realizace pracoviště by bylo vhodné zavěšený robot otočit okolo vertikální osy o 

180 ˚, čímž se zjednoduší celá trajektorie, sníží pracovní časy a dojde k úspoře energie. 

 
Čisti: 

 V případě znečištění hubice omezující její provoz je možno ji vyčistit. Robot 

pokračuje z pozice vyčkat k čistícímu mechanizmu. Čistící mechanizmus má tři stupně, 

které robot absolvuje. Nejprve se jedná o kalibraci hubice, následuje její čištění a nakonec 

dojde k odstřižení přebytečného drátu. Po tom co je hubice vyčištěna a připravená 

k dalšímu použití robot najede do pozice vyčkat. 

 
 

 
Obr. 53 Jednotlivé trajektorie robotu č. 2.(zleva) svařování, čisti 
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Robot č. 3.  
 
 
 Robotu č. 3. postačuje pro provedení simulace pouze jedna trajektorie. V případě 

simulace celého výrobního programu by bylo nutno rozšířit počet trajektorií na 17, ty by se 

však od sebe lišily pouze koncovou polohou pro uložení činky do přepravky.    

 

Objekt_1: 

 Cesta objekt_1 určuje cestu robotu z výchozí pozice k polohovadlu, kde uchopí 

činku. Pro vyjmutí činky z polohovadla musí nejdříve činku nadzvednout z držáku, pak ji 

přesune k přepravce, kde jí uloží na danou pozici. Po vykonání úlohy robot jede do pozice 

vyčkat. Cyklus se opakuje, kdy trajektorie pro vyjmutí činky z polohovadla je totožná, 

avšak činka bude uložena do přepravky na jinou pozici. 

 

 
 

 
Obr. 54 Trajektorie robotu č. 3.objekt_1 
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Příklad programování trajektorie (Robot č. 1. objekt_1) 
 

 Před každým posunem do dalšího bodu jsou kontrolovány signály pro stav závory a 

nouzového tlačítka stop (Wait DI DI50 0, Wait DI DI51 0, Wait DI DI52 0, 

Wait DI DI53 0, Wait DI DI54 0) 

⓪ V cestě START je nastaveno otevření čelistí efektoru E-1 do pozice otevřeno_40. 

Dále přítomnost závaží na výstupu. Na polohovadle je již umístěna sestavena činka, 

ta je však skryta. Polohovadlo je ve výchozí pozici stejně tak dopravník a rukojeti 

v zásobníku. 

❶ Robot vyjíždí z výchozí_pozice. 

 Pohyb Joint, rychlost v3000, zóna z100. 

❷ Pozice Bod_1_5_počkat_vyčkat. 

 Kontrola přítomnosti závaží na výstupu (Wait DI DI55 0) 

Kontrola pozice čelistí (Wait DI DI58 0) 

Pohyb Joint, rychlost v50, zóna fine. 

❸ Pozice Bod_1_5_2 

Sevření čelistí do pozice sevřeno_40 (Set DO DO01 1) 

Připojení závaží k efektoru E-1 (Set DO DO20 1) 

Vyčkat 1 sekundu (Wait time 1) 

Pohyb Joint, rychlost v200, zóna 100. 

❹ Pozice Bod_1_5_odjezd_2 

Posun dopravníku do pozice 40 (Set DO DO35 1) 

Zobrazit ses_závaží (Set DO DO13 1) 

Pohyb Joint, rychlost v1500, zóna 100. 

❺ Pozice Bod_2_příjezd_2 

 Pohyb Joint, rychlost v200, zóna 100. 

❻ Pozice Bod_2_odjezd_2 

Kontrola pozice polohovadla (Wait DI DI63 0) 

Pohyb Joint, rychlost v50, zóna fine. 

❼ Pozice Bod_2_2 

Otevření čelistí do pozice otevřeno_40 (Set DO DO01 0) 

Kontrola pozice čelistí (Wait DI DI58 0) 

Vyčkat 1 sekundu (Wait time 1) 



Diplomová práce 

71 
 

 

           Odpojení závaží od efektoru E-1 a vráceni zpět do výchozí polohy  

(Set DO DO20 0) 

Zviditelnění ses_závaží_2 (Set DO DO17 1) 

Skrytí ses_závaží (Set DO DO13 0) 

Pohyb Joint, rychlost v200, zóna 100. 

❽ Pozice Bod_2_odjezd_2 

 
Obr. 55 Trajektorie robotu č. 1. objekt_1 

 
Obr. 55 Cesta robotu č. 1. objekt_1 
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5.5 Nahrání programu do řídicího systému robotu 

 
 Pro ověření správného naprogramování jednotlivých robotů byla cesta robotu č. 1. 

nahrána do řídicího systému jedno z robotu laboratoře UCR. U reálného robotu je špatně 

nastaven souřadnicový systém (systém je nastaven k podlaze, robot se však nachází na 

konzole vysoké 510mm), proto byl vytvořen program, kde je pouze zkoušený robot a cesta 

byla sestavena z přepočtených bodů do nového souřadného systému. Robot není vybaven 

potřebným efektorem, proto jen simuluje trajektorii pohybu s příslušnými rychlostmi a 

časy.  

 

 

  

 
Obr. 55 (zleva) Trajektorie robotu č. 1. pro ověření a zkoušený robot  
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení 
 

Technicko-ekonomické zhodnocení patří mezi důležité ukazatele zhodnocení 

investic. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické výrobní zařízení, ale zařízení pro 

účely výuky nebyl proveden výpočet návratnosti investice, ale pouze součet celkových 

pořizovacích nákladu. Protože ceny všech potřebných zařízení, nebylo možno zjistit, jsou 

ceny těchto zařízení určeny porovnáním s podobnými zařízeními, u nichž byla cena známa. 

Cena pro zařízení, které je nutno vyrobit byla odhadnuta podle hmotnosti zařízení a 

nákladů spojených s náročností výroby. Do celkové pořizovací ceny nejsou zahrnuty již 

stávající vybavení učebny (roboty, ochrana pracoviště, počítače) a spojovací materiál 

(kabely, pneumatika).  

 
Tabulka 10. Pořizovací náklady pracoviště RTP 
 

 

 

Celková cena je vyjádřena s DPH a činní 314 808 Kč. Některé pořizovací náklady 

byly pouze odhadnuty a od skutečných se můžou lišit. 
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7. Výrobní časy 
 
 Výrobní čas byl odečten z konečné simulace v Robot Studiu. Jelikož simulace je 

velice podobná realitě a při vytváření mechanismů byly použity hodnoty z katalogů 

výrobců, výsledný čas by měl být totožný se skutečným pracovištěm.  

 

Časy operace jednotlivých robotů: 

    Robot č. 1.   20 s 

    Robot č. 2.   13,6 s  svařování 

        23,5 s  čištění 

        36,5 s  celá operace 

    Robot č 2.     7,5 s  

 

Výrobní čas jedné činky: 

    Bez čištění hubice:  23 s   

    S čištěním hubice:  36,5 s 

Celkový výrobní čas: 
 
 Celkový výrobní čas se odvíjí od zaplnění přepravky na výstupu, která má kapacitu 

17 činek. Předpokládejme, že v průběhu výroby 17 činek je nutno 2x vyčistit hubici. 

V případě čištění hubice je nejpomalejším členem svářecí robot. Svařovací robot je však 

při sváření rychlejší o 6,4 s, než robot na vstupu. Protože polohovadlo již bude v době 

čištění pootočeno, může robot na vstupu práci zahájit dřív. Výrobní čas s čištěním hubice  

se tak sníží na 30,1 s.  

Výrobní čas na jednu činku bez čištění hubice:   st 231 =   

 Výrobní čas na jednu činku s čištění hubice:    st 1,302 =   

 Počet vyráběných činek:      ksp 171 =  

 Počet čištění hubic v průběhu výroby:    22 =p  

 

Celkový výrobní čas: ssttpptT 15min72,405)( 12211 ⇒=−×+×=  (21)  

 

Výrobní čas potřebný k vyrobení 17 činek je 7 minut a 15 sekund na vyrobení jedné 

činky tak připadá čas 23,84 s. 
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Závěr 
 
 Úkolem diplomové práce bylo navrhnout RTP s roboty ABB a využitím software 

Robot Studio. Navržené RTP by mělo sloužit k nejen jako demonstrativní ukázka robotiky, 

ale studenti by se mněli posléze sami naprogramovat. 

 Úvodní část diplomové práce se věnuje analýze počátečního stavu pracoviště dále 

charakteristice robotů. Následně je uvedeno několik reálných pracovišť, u nichž je využit 

robot ABB IRB 140 a jejich stručný popis.  

 Při návrhu pracoviště bylo nutno vycházet z hygienických předpisů pro výukové 

laboratorní pracoviště, což omezuje použití určitých technologií. Dále byl brán zřetel na 

možnosti laboratoře UCR. Důležitou součástí byl samotný návrh vyráběné součásti tak, 

aby nebyla příliš složitá snadno opakovatelně použitelná a bylo možno na ní vyzkoušet 

základní operace s roboty. Dle těchto kritérií byly navrženy možné varianty řešení. 

 Pro posouzení navržených variant byly zhotoveny jednoduché modely pracovišť. 

Dle těchto modelů a výše uvedených připomínek byly sestaveny kritéria hodnotové 

analýzy. Následně byla provedena hodnotová analýza metodou porovnáním 

v trojúhelníkovém páru, kde jako optimální varianta bylo vyhodnoceno pracoviště pro 

svařovanou montáž činek s využitím tří robotů.  

 Činka je sestavena ze tří částí (dvě závaží a spojovací rukojeti), v závažích je 

umístěn magnet, který zajišťuje soudržnou sestavy při pozdější manipulaci neboť 

v prostorách laboratoře UCR není možno svařovat. Díky použití magnetu je součást 

snadno rozebíratelná o opakovatelně použitelná. 

 Vybrané periférie odpovídají druh pracoviště. Jedná se o dva pneumatické efektory 

pro manipulaci s materiálem, a sice složení činky na vstupu a uložení do přepravky na 

výstupu. Svařovací hubice pro simulování svařování. Dopravník a zásobník pro přísun 

materiálu. Polohovadlo pro manipulaci s výrobkem mezi jednotlivými stanovišti. Většinou 

se jedná o vyráběné stoje. Dále bylo provedeno konstrukční řešení některých periférií, 

které bude nutno vyrobit. 

 Výsledné pracoviště pracuje jako celek. Pro výuku je však možno jednotlivé roboty 

rozdělit a pracovat na nich samostatně. 

 Nejlepší varianta byla zpracována v software Robot Studio, kde je plně funkční. 

Výrobní čas jedné činky je 23,87 s. Program robotu pro skládání činek byl nahrán do 

řídicího systém robotu v laboratoři UCR a prověřen prakticky. Periférie byly 
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vymodelovány v software Pro ENGINEER, potřebné výpočty byly provedeny v software 

MathCAD a MITCalc. Výkresy byly vyhotoveny v AutoCADu.  

 V případě realizace pracoviště by bylo vhodné otočit zavěšený robot ve vertikální 

ose o 180 °. Touto úpravou by se zlepšila trajektorie svařovacího robotu, neboť by se 

odbouraly zbytečné přejezdy robotu, zkrátil čas pro svařování a snížily provozní náklady. 

Dále by bylo nutno vytvořit software pro řízení celého pracoviště. Na místo navržených 

pneumatických efektorů by bylo možno použít efektory SHUNK, které byl v laboratoři 

nově instalovány. 
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